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Anexo I da resolução Nº 044/2016, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a alteração da resolução 

037/2015, que dispõe da instrução normativa para alterações dos projetos pedagógicos dos cursos do 

IFSULDEMINAS. 

 
 

Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos de Cursos do IFSULDEMINAS 

Identificação do Projeto 

Nome do Curso Zootecnia 

Modalidade Presencial 

Nível Superior 

Campus Machado 

Coordenador Diego Zanetti 

Data Alterações Propostas 

29/09/2020 

 Alterações na carga horária, semestre e ementário de disciplinas; 

 Inserção e remoção de disciplinas;  

 Inserção da extensão como componente curricular,  

 Redução da carga horária de Atividades Acadêmico Científicas Complementares; e 

 Adequação da hora-aula de 48 para 45 minutos, de forma que disciplinas com 64, 48 e 32 

horas passam após adequação para 60, 45 e 30 horas, respectivamente. 

Justificativas 

As alterações na carga horária, ementas e disciplinas visam permitir ao aluno melhor 

desenvolvimento das atividades necessárias à formação profissional, e garantir a adequação à carga 

horária mínima estabelecida para o curso pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. A alteração da 

sequência dos componentes curriculares é reflexo das observações e feedbacks obtidos durante este 

ciclo de oferta. A curricularização da extensão visou atender à legislação vigente. 

  

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

05/10/2020 

Após o CADEM, todo o texto e formatação foram revisados. 
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Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

29/10/2020 

 Adequação do nome do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica: página 1. 

 Adição dos responsáveis pela elaboração das unidades curriculares: páginas 7-9. 

 Aprofundamento da contextualização institucional do campus Machado: páginas 17-19. 

 Em forma de acesso, adequar texto referente à oferta de vagas: páginas 24-25. 

 Citar item “curricularização da extensão” durante apresentação de atividades de pesquisa e 

extensão: página 32. 

 Apresentação da representação gráfica junto à matriz curricular: Optou-se por não repetir a 

representação gráfica junto à matriz curricular, visto que atualmente é apresentada na página 

imediatamente anterior (página 33) ao início da matriz curricular (páginas 34-39). 

 Descrição da ementa do componente curricular TCC, e separação dos componentes TCC, 

AC, estágio e práticas de extensão no item “Ementário dos demais componentes curriculares” 

em separado das disciplinas: páginas 107-111 

 Explicação que a divisão da carga horária entre teoria e prática estará registrada no plano de 

ensino de cada disciplina: página 34. 

 Adequação da regulamentação e ementário do estágio: página 109 e páginas 115-116. 

 Adoção da terminologia AC em substituição à AACC, detalhamento das atividades que 

podem compor as AC e exclusão do item 26.2 (versão anterior) que tratava das AC em 

considerações finais: páginas 117-119. 

 Adequação da seção Apoio ao discente, com base na LBI e na resolução CONSUP 

nº38/2020: páginas 136-139. 

 Adequação da descrição sobre aproveitamento de estudos: Páginas 141-142. 

 Adição dos subitens da Consideração Final no sumário: Ok. 

 Revisão e adequação dos espaçamentos: Ok. 

 

Observação 1: Sobre o tempo para conclusão do curso, raros alunos concluem o curso com 4,5 anos, 

assim, opta-se pela manutenção do décimo período, para conclusão dos componentes curriculares. 

Detalhou-se, sempre que possível no PPC, que tais componentes não se limitam ao 10º período. 

 

Observação 2: Clarificou-se no texto sobre os Projetos Integradores I e II, e as Práticas de Extensão. 

 

Observação 3: Itens 18 e 25.1 atualizados conforme sugestões. 

 

Observação 4: As resoluções foram acrescidas, e a formatação foi averiguada. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

25/11/2020 

 Periodicidade da oferta da disciplina optativa “Libras”: página 39; 

 Atualização de referência bibliográfica para a disciplina “Agrometeorologia e Climatologia”: 

página 62; 

 Adequação do rodapé dos quadros dos itens 10.2 e 10.3: páginas 32 e 38; 

 Atualização da coordenação do curso: página 146. 

Data Deliberações do CONSUP 

  

 

25/11/2020,  

 

Data e assinatura do Coordenador do Curso 

 

 

 



DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

Período  

1º 

 Metodologia de Pesquisa: realocação do terceiro para o primeiro período, ementa similar à 

versão anterior; 

 Ética, Política e Legislação Ambiental: disciplina excluída da matriz curricular, e ementa 

incorporada às ementas das disciplinas Introdução à Zootecnia (1º período) e Noções de Ecologia 

e Gestão Ambiental (2º período); 

 Noções de Física Aplicada: ementa atualizada a partir da disciplina Física Geral do PPC anterior 

e redução da carga horária de 60 para 45 horas; 

 Introdução à Zootecnia: redução da carga horária de 45 para 30 horas e incorporação no 

ementário de aspectos éticos da profissão; 

 Anatomia dos Animais Domésticos: realocação do segundo para o primeiro período, ementa 

similar à versão anterior; 

2º 

 Histologia e Embriologia Animal: realocação do terceiro para o segundo período, ementa 

similar à versão anterior; 

 Filosofia da Ciência: disciplina excluída da matriz curricular, e ementa incorporada à ementa da 

disciplina Sociologia e Extensão Rural (6º período); 

 Noções de Ecologia e Gestão Ambiental: incorporação no ementário dos aspectos relacionados 

à Legislação Ambiental; 

 Química Orgânica: redução da carga horária de 60 para 45 horas. 

3º 

 Bromatologia: redução da carga horária de 60 para 30 horas; 

 Fisiologia Geral dos Animais Domésticos: realocação do quarto para o terceiro período, ementa 

similar à versão anterior; 

 Introdução à Ciência do Solo: realocação do primeiro para o terceiro período, ementa similar à 

versão anterior; 

 Agrometeorologia e Climatologia: realocação do primeiro para o terceiro período, ementa 

similar à versão anterior; 

 Zootecnia Geral: redução da carga horária de 60 para 30 horas. 

4º 

 Fertilidade do Solo: Ementa atualizada; 

 Fisiologia da Digestão: realocação do quinto para o quarto período, ementa similar à versão 

anterior; 

 Economia, Política e Desenvolvimento Rural: realocação do sexto para o quarto período, 

ementa atualizada. 

5º 
 Gestão do Agronegócio: Ementa atualizada para incorporar conceitos e carga horária 

anteriormente abordados em Administração de Custos. 

6º 

 Higiene Veterinária: realocação do quinto para o sexto período, ementa similar à versão 

anterior; 

 Forragicultura Aplicada: redução da carga horária de 60 para 45 horas; 

 Comunicação Científica: Disciplina criada em substituição às disciplinas Seminários e Técnicas 

de Redação Científica; 

 Sociologia e Extensão Rural: O conteúdo de Filosofia da Ciência foi incorporado à ementa; 

 Projeto Integrador I: Componente curricular criado para desenvolvimento de atividades de 

extensão. 

7º 

 Apicultura: realocação do oitavo para o sétimo período, ementa similar à versão anterior; 

 Criação de Animais Silvestres: realocação do nono para o sétimo período, ementa similar à 

versão anterior; 

 Projeto Integrador II: componente curricular criado para desenvolvimento de atividades de 

extensão. 

8º 

 Caprino e Ovinocultura: realocação do sétimo para o oitavo período, ementa similar à versão 

anterior; 

 Bovinocultura de Corte: realocação do sétimo para o oitavo período, ementa similar à versão 

anterior. 

9º 

 Manejo e Administração em Avicultura: carga horária ampliada para 75 horas, das quais 67 

envolvem atividades de extensão; 

 Manejo e Administração em Bovinocultura: carga horária ampliada para 75 horas, das quais 

67 envolvem atividades de extensão; 



 Manejo e Administração em Suinocultura: carga horária ampliada para 75 horas, das quais 67 

envolvem atividades de extensão. 

10º 

 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: redução da carga horária de 120 para 60 horas; 

 Práticas de Extensão: componente curricular criado para desenvolvimento de atividades de 

extensão. 

 


